
Vad gör du till vardags? 
Jag jobbar som Key Account Manager på Nordea 
Finans.

Hur kommer det sig att du anmälde dig 
som volontär?
Efter gymnasiet sommarjobbade jag på 
äldreboende och hade förmånen att umgås med 
underbara människor från en annan generation. 
Jag insåg hur ensamt det kunde bli på ålderns 
höst och hur beroende man är av andra när 
hälsan och orken tryter. Den sommaren gjorde 
stora intryck på mig och när jag och min man 
kände att vi ville bidra till samhället så kändes 
Äldrekontakt perfekt för oss. Vi är så glada att få 
umgås med nya vänner som kan ge oss så mycket 
kunskap, idéer och historier och vi får bidra med 
vår energi och värme. Snart har jag varit med i 
sju år!

Vad gillar du mest med Äldrekontakt?
Äldrekontakt har fantastisk personal utöver alla 
som är volontärer, organisationen är professionell 
och välstrukturerad år efter år.  Alla är positiva 
och man märker hur livsgnistor tänds på våra 
fikaträffar!

Vad är ditt favoritfika? Allt som serveras 
med grädde till!
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Har du något roligt minne att berätta om?
En händelse som jag brukar berätta för folk när jag 
vill att de ska inse hur viktigt vårt engagemang är, 
handlar om när alla utom en fikagäst har dykt upp 
hos oss och min mobil ringer. 

En av chaufförerna ringer uppriven och berättar att 
en av de äldre ramlat och ligger blödande på gatan. 
Jag ringer på ambulans och springer ut och trots att 
det såg illa ut verkar gästen ok och säger sorgset 
när han läggs på båren ”hur blir det med fikat nu 
då?” Efter att vi tagit hand om alla andra gäster 
packade jag en låda med fika och åkte till sjukhuset 
där han låg. Som tur var hade inga allvarliga skador 
uppstått och vi fick många trevliga timmar 
tillsammans.

Varför skulle du rekommendera andra att 
bli volontär?
Det finns så många skäl till att bli volontär, det är 
roligt, givande och inte särskilt krävande. Har man 
små barn som vi har är det uppenbart att se den 
kärlek som man ger och får. Det skapar också ett 
utbyte människor emellan som du annars inte 
träffar i ditt liv och som annars är rätt osynliga och 
segregerade i samhället idag.  Att få umgås med 
dessa människor berikar dig och du berikar dem. 
Det är en fantastisk win win situation!


